
        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9
     วนั 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ส21102 ค21101 ว21103 ท21101 ประชุม
วนัจันทร์ ครูสิริมา ครูพุฒิพงศ์ ครูอนุชา ครูธดิารัตน์ ระดับ ม.1

smart smart com A smart
ค21101 ศ21101 ง21101 ส21101 ศ21103 อ21101 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูพุฒิพงศ์ ครูนันทชิา ครูดวงเดือน ครูสิริมา ครูวาสนา ครูกลุภสัสร ชุมนุม
smart หอ้งนาฏศิลป์2 หอ้งสมุด smart หอ้งดนตรีไทย smart

พ21101 ท21101 ส21101 ว21281 ลูกเสือ
วนัพุธ ครูธรีธร ครูธดิารัตน์ ครูสิริมา ครูอาทติย์ ม.1

smart smart smart com A
พ21102 ค21101 ค21201 จ21201 อ21101

วนัพฤหสับดี ครูอนุวฒัน์ ครูพุฒิพงศ์ ครูพุฒิพงศ์ ครูปาฏลี ครู Josil
สนามบาส smart smart smart smart

ส21101 ท21101 ค21201 อ21101 แนะแนว ว21101 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูสิริมา ครูธดิารัตน์ ครูพุฒิพงศ์ ครูกลุภสัสร ครูกฤษณา ครูจิราพร สาธารณะประโยชน์

smart smart smart smart smart smart smart

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/1
ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา  นายพุฒิพงศ์  มะเดโช

smart
ครูพุฒิพงศ์
ค20201

ว21201
ครูณัฐติญา

smart

ว21101
ครูจิราพร
smart

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9
     วนั 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

จ21201 ท21101 ค21101 อ21101 อ21101 ส21101 ประชุม
วนัจันทร์ ครูปาฏลี ครูณฐพร ครูคะเณศร์ ครูกลุภสัสร ครูJosil ครูสิริมา ระดับ ม.1

123 123 123 123 123 123
พ21101 ค21101 ส21101 ง21101 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูธรีธร ครูคะเณศร์ ครูสิริมา ครูดวงเดือน ชุมนุม
123 123 123 หอ้งสมุด

ค21201 ส21101 ว21281 ท21101 ลูกเสือ
วนัพุธ ครูพุฒิพงศ์ ครูสิริมา ครูอาทติย์ ครูณฐพร ม.1

123 123 com A 123
ส21102 พ21102 ค21101 แนะแนว ว21101

วนัพฤหสับดี ครูสิริมา ครูอนุวฒัน์ ครูคะเณศร์ ครูกฤษณา ครูจิราพร
123 สนามบาส 123 123 123

ท21101 ค21201 ว21103 ศ21103 ศ21101 อ21101 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูณฐพร ครูพุฒิพงศ์ ครูอนุชา ครูวาสนา ครูนันทชิา ครูกลุภสัสร สาธารณะประโยชน์

123 123 com A หอ้งดนตรีไทย หอ้งนาฏศิลป์1 123 123

ครูพุฒิพงศ์

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/2
ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา   ครูกลุภสัสร  ปอ้งค า , Mrs.Josil Mae R Sumabong

ว21201
ครูณัฐติญา

123

123

ว21101
ครูจิราพร

123
ค20201

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9
     วนั 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ศ21101 ศ21103 ค21101 ค21203 ท21101 ว21103 ประชุม
วนัจันทร์ ครูนันทชิา ครูวาสนา ครูพุฒิพงศ์ ครูมยุรี ครูณฐพร ครูอนุชา ระดับ ม.1

หอ้งนาฏศิลป์1 หอ้งดนตรีไทย 522 522 522 com A
ส21101 ท21101 ว21101 ค21101 ว21281 อ21101 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูสุนีย์ ครูณฐพร ครูจิราพร ครูพุฒิพงศ์ ครูอนุชา ครูJosil ชุมนุม
522 522 221 522 com A 522

ส21101 ค22103 ง21101 พ21101 ลูกเสือ
วนัพุธ ครูสุนีย์ ครูมยุรี ครูดวงเดือน ครูธรีธร ม.1

522 522 หอ้งสมุด 522
จ21201 ส21102 ค21203 ว21203 พ21102 ส21101 อ21101

วนัพฤหสับดี ครูปาฏลี ครูสิริมา ครูมยุรี ครูจิราพร ครูอนุวฒัน์ ครูสุนีย์ ครูกลุภสัสร
522 522 522 221 สนามบาส 522 522

อ21101 ท21101 แนะแนว ค21101 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูกลุภสัสร ครูณฐพร ครูกฤษณา ครูพุฒิพงศ์ สาธารณะประโยชน์

522 522 522 522 522

คุณครูทีป่รึกษา   ครูณฐพร  ชาวพงษ ์ , ครูจิราพร  ยกต้ัง

221

ว21203
ครูจิราพร

221

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

(.......................................................)

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/3
ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา  2564

ว21101
ครูจิราพร

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9
     วนั 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ง21101 ค21101 ท21101 อ21101 ประชุม
วนัจันทร์ ครูดวงเดือน ครูพุฒิพงศ์ ครูณฐพร ครูกลุภสัสร ระดับ ม.1

หอ้งสมุด 523 523 523
ว21281 จ21201 ค21101 ส21101 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูอนุชา ครูปาฏลี ครูพุฒิพงศ์ ครูสุนีย์ ชุมนุม
com A 523 523 523
อ21101 ท21101 ศ21103 ศ21101 พ21101 ค21101 ลูกเสือ

วนัพุธ ครูกลุภสัสร ครูณฐพร ครูวาสนา ครูนันทชิา ครูธรีธร ครูพุฒิพงศ์ ม.1
523 523 หอ้งดนตรีไทย หอ้งนาฏศิลป์1 523 523

ว21103 พ21102 ค21201 ว21101 ส21101
วนัพฤหสับดี ครูสุวบิลูย์ ครูอนุวฒัน์ ครูพุฒิพงศ์ ครูณัฐวฒัน์ ครูสุนีย์

com A สนามบาส 523 223 523
อ21101 แนะแนว ส21102 ท21101 ค21201 ส21101 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูJosil ครูกฤษณา ครูสิริมา ครูณฐพร ครูพุฒิพงศ์ ครูสุนีย์ สาธารณะประโยชน์

523 523 523 523 523 523 523

ภาคเรียนที ่1  ปกีารศึกษา  2564
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/4

คุณครูทีป่รึกษา   ครูอาทติย์  พลสุวรรณ, ครูณัฐวฒัน์  สุกแดง

ว21101
ครูณัฐวฒัน์

223
ว21283

ครูอาทติย์
com D

126

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ว21205
ครูอภชิาติ

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9
     วนั 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ว21281 ค21101 ท21101 ท21202 ประชุม
วนัจันทร์ ครูอนุชา ครูคะเณศร์ ครูธดิารัตน์ ครูณฐพร ระดับ ม.1

com A 524 524 524
ส21102 อ21101 ค21101 ว21101 ส21101 พ21101 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูสิริมา ครูJosil ครูคะเณศร์ ครูจิราพร ครูสุนีย์ ครูธรีธร ชุมนุม
524 524 524 221 524 524

ส21101 ค21101 อ21101 อ21101 ลูกเสือ
วนัพุธ ครูสุนีย์ ครูคะเณศร์ ครูพรพิมล ครูกลุภสัสร ม.1

524 524 524 524
แนะแนว ศ21103 ศ21101 ว21103 ท21101 อ21201 จ21201

วนัพฤหสับดี ครูกฤษณา ครูวาสนา ครูนันทชิา ครูสุวบิลูย์ ครูธดิารัตน์ ครูพรพิมล ครูปาฏลี
524 หอ้งดนตรีไทย หอ้งนาฏศิลป์1 com A 524 524 524

อ21201 อ21101 ท21101 พ21102 ส21101 ง21101 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูพรพิมล ครูกลุภสัสร ครูธดิารัตน์ ครูอนุวฒัน์ ครูสุนีย์ ครูดวงเดือน สาธารณะประโยชน์

524 524 524 สนามบาส 524 หอ้งสมุด 524

(.......................................................)
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

(.......................................................)
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/5
ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา  2564

ครูจิราพร
ว21101

คุณครูทีป่รึกษา   ครูคะเณศร์  สมรัตน์  ,   ครูอนุชา  บญุรินทร์

221

ว21284, ส21221
เลือกเทคโน(ครูอรวรรณ), ธรุกิจ(ครูสิริมา)

com D , 524

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9
     วนั 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ว21101 ว21281 ส21101 ค21101 ประชุม
วนัจันทร์ ครูณัฐวฒัน์ ครูอนุชา ครุสุนีย์ ครูคะเณศร์ ระดับ ม.1

222 com A 525 525
ส21101 อ21101 พ21101 ท21101 กจิกรรม

วนัองัคาร ครุสุนีย์ ครูกลุภสัสร ครูธรีธร ครูณฐพร ชุมนุม
525 525 525 525

จ21201 ท21201 ค21101 อ21101 ท21101 อ21101 ลูกเสือ
วนัพุธ ครูปาฏลี ครูรวพิร ครูคะเณศร์ ครูกลุภสัสร ครูณฐพร ครูJosil ม.1

525 525 525 525 525 525
ส21101 ค21101 ท21101 ส21102 ว21103

วนัพฤหสับดี ครุสุนีย์ ครูคะเณศร์ ครูณฐพร ครูสิริมา ครูสุวบิลูย์
525 525 525 525 com A

ง21101 ศ21101 ศ21103 ท21201 พ21102 แนะแนว โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูดวงเดือน ครูนันทชิา ครูวาสนา ครูรวพิร ครูอนุวฒัน์ ครูกฤษณา สาธารณะประโยชน์

หอ้งสมุด หอ้งนาฏศิลป์1 หอ้งดนตรีไทย 525 สนามบาส 525 525

(.......................................................)

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

(.......................................................)

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูธนพล

223

ใต้อาคาร3

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/6
ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา   ครูอนุวฒันฺ  ไชยศิลป ์ ,  ครูกฤษณา  ประชากลุ

ว21101
ครูณัฐวฒัน์

พ21201
ครูสิทธโิชค

สนามวอลเลย์บอล

พ21202

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9
     วนั 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

ส21101 ท21101 ว21101 ส21102 ค21101 อ21201 ประชุม
วนัจันทร์ ครูสิริมา ครูธดิารัตน์ ครูจิราพร ครูสิริมา ครูพุฒิพงศ์ ครูพรพิมล ระดับ ม.1

526 526 221 526 526 526
ส21101 อ21101 ค21101 ว21281 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูสิริมา ครูJosil ครูพุฒิพงศ์ ครูอนุชา ชุมนุม
526 526 526 comA

อ21201 พ21101 ท21202 จ21201 ลูกเสือ
วนัพุธ ครูพรพิมล ครูธรีธร ครูณฐพร ครูปาฏลี ม.1

526 526 526 526
อ21101 แนะแนว ท21101 ศ21101 ศ21103 ว21103 ง21101

วนัพฤหสับดี ครูกลุภสัสร ครูกฤษณา ครูธดิารัตน์ ครูนันทชิา ครูวาสนา ครูสุวบิลูย์ ครูดวงเดือน
526 526 526 หอ้งนาฏศิลป ์1 หอ้งดนตรีไทย com A หอ้งสมุด

ค21101 พ21102 อ21201 ท21101 อ21101 ส21101 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูพุฒิพงศ์ ครูอนุวฒัน์ ครูพรพิมล ครูธดิารัตน์ ครูกลุภสัสร ครูสิริมา สาธารณะประโยชน์

526 สนามบาส 526 526 526 526

(.......................................................)(.......................................................)

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/7
ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา  2564

คุณครูทีป่รึกษา   ครูสิริมา  ศรียาภยั ,  ครูกาบรีอน  กรดด า

ว21101
ครูจิราพร

221
วชิาเลือกศิลปะ

ครูวาสนา , ครูกิตติภมูิ

ครูกฤติกร , ครูกาบีรอน

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพารามต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน



        เวลา พบนักเรียน คาบที ่1 คาบที ่2 คาบที ่3 คาบที ่4 คาบที ่5 คาบที ่6 คาบที ่7 คาบที ่8 คาบที ่9
     วนั 07.50-08.20 08.20-09.10 09.10-10.00 10.00-10.50 10.50-11.40 11.40-12.30 12.30-13.20 13.20-14.10 14.10-15.00 15.00-15.50

อ21101 ส21102 ว21281 ส21101 ประชุม
วนัจันทร์ ครูกลุภสัสร ครูสิริมา ครูอนุชา ครูสุนีย์ ระดับ ม.1

527 527 com A 527
จ21201 ว21101 ค21101 ท21101 กจิกรรม

วนัองัคาร ครูปาฏลี ครูณัฐวฒัน์ ครูคะเณศร์ ครูธดิารัตน์ ชุมนุม
527 223 527 527

ท21101 ส21101 ท21201 แนะแนว ลูกเสือ
วนัพุธ ครูธดิารัตน์ ครูสุนีย์ ครูรวพิร ครูกฤษณา ม.1

527 527 527 527
อ21101 ว21103 ค21101 ท21101 ส21101 อ21101 ศ21103

วนัพฤหสับดี ครูJosil ครูสุวบิลูย์ ครูคะเณศร์ ครูธดิารัตน์ ครูสุนีย์ ครูกลุภสัสร ครูวาสนา
527 com A 527 527 527 527 หอ้งดนตรีไทย

พ21101 ง21101 พ21102 ศ21101 ท21201 ค21101 โฮมรูม/

วนัศุกร์ ครูธรีธร ครูดวงเดือน ครูอนุวฒัน์ ครูนันทชิา ครูรวพิร ครูคะเณศร์ สาธารณะประโยชน์

527 หอ้งสมุด สนามบาส หอ้งนาฏศิลป์1 527 527

(.......................................................)

ต าแหน่งรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวชิาการ

(.......................................................)

ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนมหรรณพาราม

ครูณัฐวฒัน์
223

ส21202

ว21101

ภาคเรียนที ่1 ปกีารศึกษา  2564
คุณครูทีป่รึกษา   ครูดวงเดือน กลีบอบุล ,  ครูสุนีย์ เกยีรติสมพร

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี ่1/8

ครูนิธมิา
527

ครูดวงเดือน
หอ้งสมุด

ง21261กิจกรรมหน้าเสาธง/พัฒ
นาคุณ

ลักษณ
ะอันพึงประสงค์

พักกลางวัน


